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Resumo 

Considerando o peso que a ideologia e a política tiveram na década de 1930, facilmente se compreende 
a impossibilidade de o campo científico constituir à época um sector autónomo, tal como hoje o 
perspectivamos. Nessa medida, é importante ver como, à semelhança de outros países colonizadores, 
Portugal recorreu à ciência para sustentar as suas posições, designadamente através das exposições 
coloniais. Servindo os propósitos nacionalistas da ditadura e o sentido unitário do Acto Colonial, nessas 
encenações de propaganda coube à ciência o indispensável papel de instrumento de validação, no 
âmbito de uma lógica discursiva que foi sendo afinada em função dos avanços disciplinares e das 
circunstâncias ditadas pelas conjunturas externa e interna. 

A participação portuguesa na Exposição Internacional Colonial de Paris (1931) e a realização da 
Exposição Colonial do Porto (1934) assumiram-se, assim, como os momentos mais paradigmáticos de 
um programa de exaltação imperial que teria na Exposição do Mundo Português (1940) o seu corolário, 
mas para o qual, evidentemente, contribuíram a experiência obtida noutros certames e a organização 
de congressos, publicações ou missões enviadas ao ultramar, para citar apenas alguns exemplos. 
Tomando como referência essas três importantes exposições, o paper analisará o modo como, com o 
auxílio da arquitectura e das artes, foi construída a imagem do Portugal colonizador e das suas colónias - 
quer em contraponto a outras potências coloniais quer como resultado de um processo de 
conhecimento do ultramar e do Outro colonizado, conhecimento esse que o regime estimulou e que a 
propaganda soube aproveitar. 

Entre o real e o exotismo que enformava o imaginário da época, várias foram as declinações dessa 
imagem trabalhada consoante o objectivo político e o público-alvo. Como várias foram também as 
polémicas e disputas entre os principais agentes envolvidos. Em causa estava, afinal, a construção de 
uma narrativa pátria mitificada e a possibilidade da sua representação. Ou seja, a auto-imagem do 
próprio país, que fazendo radicar no passado colonizador a identidade nacional se projectava no 
presente e no futuro através do seu império. 
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